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 إقرار الطالبة
 أنا ادلمواقعة أدناىا:

 : فوتري إيدا رفيقة  اإلسم
 01001801102:  رقم القيد

أنشطة اخلطابة ادلنربية باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم ) الدراسة :   العنوان
التحليلية يف الفصل العاشر يف معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكرتا السنة الدراسية 

010٢-010٢  ) 
الرسالة اليت أحضرهتا لتوفَت شرط من شروط النجاح لنيل درجة أقرر بأّن ىذه 

( يف كلية تعليم اللغات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة زلّمديّة يوكياكرتا، S-1سرجانة )
 و عنواهنا: 

أنشطة الخطابة المنبرية باللغة العربية في ترقية مهارة الكالم ) الدراسة التحليلية 
معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكرتا السنة الدراسية في الفصل العاشر في 

ٕٓٔ٢ٕٔٓ-٢  ) 
أحضرهتا و كتبتها بنفسي و ما زورهتا من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر. و إذا أدعى 
أحد مستقيال أهّنا من تأليفو و تبيُت أهّنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتّمل ادلسؤولية على 

تعليم اللغات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة زلّمدية ادلشرف أو على مسؤويّل كلية 
  حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.  يوكياكرتا.

  010٢ديسمرب  01يوكياكرتا، 
 توقيع ادلقّررة

 
 فوتري إيدا رفيقة

01001801102 
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 تقرير المشريف
      السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 إّن ىذا البحث العلمي الذي قّدمتها الطالبة:
 : فوتري إيدا رفيقة  اإلسم

  01001801102:  رقم الطالبة
أنشطة اخلطابة ادلنربية باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم ) الدراسة :  ادلوضوع

القيم للبنات سليمان يوكياكرتا السنة الدراسية التحليلية يف الفصل العاشر يف معهد ابن 
010٢-010٢  ) 

بعد أن نظر فيو و أدخلنا بعض التعديالت و االصالحات إال لزمة أرى أن ال مانع لتقدميو 
إىل قسم تعليم اللغة العربية كلية تعليم اللغات دلناقشة إلمتام الدراسة و احلصول على درجة 

 (s1سرجانة )
 محة اهلل و بركاتو و السالم عليكم ور 

 
  010٢ديسمرب  8يوكياكرتا، 

 مشرف البحث
 
 

 نتوتلقيس نوردي
0080120001021200010٢ 
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 تقرير لجنة المناقشة
 لقد مّتت ادلناقشة ذلاذا البحث العامل الذي قّدمتها الطالبة:

 : فوتري إيدا رفيقة  اإلسم
  01001801102:   رقم القيد

 010٢ديسيمبَت  0٢:  تاريخ امتحان ادلناقشة
  -A :  نتيجة ادلناقشة

أنشطة الخطابة المنبرية باللغة العربية في ترقية مهارة الكالم :    العنوان
)الدراسة التحليلية في الفصل العاشر في معهد ابن القيم للبنات السنة 

 ( ٢ٕٔٓ-٢ٕٔٓالدراسية 
 ( يف قسم تعليم اللغة العربية.S-1بنجاحها واستحقاقها جرجة سرجانة )ت اللجنة ر رّ ققد 

 شةلجنة المناق

 
 010٢ديسمرب  01يوكياكرتا، 

 رئيس كّلية تعليم اللغات
 

 جندرويونو ادلاجسًت
00٢21002010101000112 

 

 التوقيع الوظيفة اإلسم
 _____________ رئيس المناقشة تلقيس نور دينتو الماجستير

 _____________ المناقش األّول راجل فضيلة الماجستير
 _____________ المناقش الثاني عارف حميني الماجستير
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 الشعار
ُر ُأوُلو ْاألَْلَباب ُقْل َهْل َيْسَتِوي  (9)الزمر:  الَِّذْيَن يَ ْعَلُمْوَن َو الَِّذْيَن ََل يَ ْعَلُمْوَن ِإنَّماَ يَ َتذَكَّ

Katakanlah (wahai Muhammad) apakah sama orang-orang yang 

mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, Sesungguhnya orang 

yang berakallah yang dapat menerima pelajaran 

 
 

ِبْيلُ   ِإَذا َصَدَق اْلَعْزُم َو َضَح السَّ
Jika kemauanmu itu kuat maka jelaslah jalan baginya 

 
 

 مام الشافعي(اإلَعاِصى )لْلُم نُ ْوٌر َو نُ ْوُر اهلِل َلَ يُ ْهَدى لِ اْلعِ 
Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah turun 

kepada seorang ahli maksiat 
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 اإلهداء

 فانلوالدي احملبوب الفاضل السي 

 لوالديت احملبوبة و الفاضلة نرِي يايت 

 ألخي احملبوب اجلميل أغوس دوي أدماجا 

 جلميع أسريت احملبوبُت 

 مجيع األساتيذ الكرام الفضالء يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة زلمدية يوكياكرتا 

 اللغة العربية جامعة زلمدية يوكياكرتا السنة الدراسية  مجيع األصدقاء يف قسم تعليم

0100  

  مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة زلمدية يوكياكرتا 

 جلميع األصدقاء يف شعبة اللغة العربية اجملّدد جامعة زلّمديّة يوكياكرتا 

 مجيع األصدقاء يف جامعة زلمدية يوكياكرتا 

 غة العربية جامعة زلمدية يوكياكرتالقسم تعليم الل 
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 التجريد
فوتري إيدا رفيقة، أنشطة اخلطابة ادلنربية باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم لفصل 

قسم  010٢-010٢العاشر يف معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكرتا السنة الدراسية 
 ة يوكياكرتا.تعليم اللغة العربية كلية تعليم اللغات جامعة زلمدي

هبدف ىذا البحث دلعرفة دور اخلطابة ادلنربية باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم 
لفصل العاشر يف معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكرتا، معرفة مدى ترقية مهارة الكالم 

ت سليمان يوكياكرتا، و معرفة الفضائل و النقائص يف فصل العاشر يف معهد ابن القيم للبنا
يف دور تطبيق اخلطابة ادلنربية باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم لفصل العاشر يف معهد ابن 

 القيم للبنات سليمان يوكياكرتا. 
النوع من ىذا البحث ىو الوصفي بادلدخل الكيفي. نوع من وصفي الذي 

 .  (Field Research)يدانتستخدمها الباحثة يعٍت ادل
نتيجة البحث دّلت على فضائل ذلذه األنشطة ىي مساعدة الطالبات على زيادة 
الثّقة يف تكّلم العريبة، و تعّود الطالبات على مساعة التكّلم بالعربية، تسّهل الطالبات على 

مُِّس الطالبات صناعة النّص بالعربية، تزيد معرفة الطالبات من ناحية استعاب ادلفردات، و حُتح 
على تعّلم استخدام قاموس العربية و استخدام القواعد الصحيحة. و أسباب ردود و 
استعداد الطالبات للمحادثة أنشط و أسرع، ألّن يف احملادثة ال توجد أو ال ترتبط بالنظم 
 الكثَتة كما يف أنشطة اخلطابة ادلنربية، إذن الطالبات حينب أنشطة اخلطابة و يتحّمسن عند

عملّيتها و لكن يتكّسلن يف استعدادىا سببا من كثَت النظم خاّصة عن الوقت القصَت يف 
نظام مجع الكرّاسات و تناول اخلتم و العالمة من قسم ترقية اللغة ادلركزي قبل بداية ىذه 
األنشطة. و احلل من تلك ادلشكلة ىي اعطاع الفرصة الكافية و تعليق ادلفردات الصعبة 

 ضوع ادلعُّت، لسهولة الطالبات.تتعّلق بادلو 
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 كلمة الشكر و التقدير

بالصرب و احلمد هلل محدا كثَتا على نعمو و توفيقو، الشكر هلل جل و عز الذي فتح يل أبواب العلم و أمدين 

اإلرادة. الصالة و السالم على حبيب الرمحن و معّلم البشرية و ىادي اإلنسانية و على آلو و صحبو و من تبعهم 

 حسان إىل يوم الدين.بإ

قد انتهت الباحثة من كتابة البحث الستفاء الشروط للنجاح من الدراسة بادلرحلة اجلامعة كلية تعليم اللغات 

 يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة زلّمدية يوكياكرتا.

من اىتمام بًتبييت و العظيم خاّصة لوالديَّ )أّمي و أيب( يف ىذه الفرصة النفيسة صممت أن أقّدم شكري 

ستسلم على أن يدافعٍت و يشّجعٍت و ال الذي ال يسأم على مساعة التأّوه و ال ييرمحٍت و يوايف كل االحتياجات يل، و 

لغضب، و يسأم أن يرشدىن مىت يأتيٌت السآمة و الضجر و احلزن، و الذي ينصحٍت و يرفيٍت مىت يأتيٍت التعب و ا

الذي مل يتكّلم كالما ىائجا مهما قليال ومهما يف حالة العرب، و الذي يكون قدوة حسنة يل طول حيايت من أخالق 

شكري أيضا ألخي احلنون اجلميل الذي دائما  كري العظيم لكما يا والدَّ،احلسنة و اللطف و القول اللطيف، ش

جات من غَت أن أطلبها. و أسأل اهلل أن جيزي خلم حسن اجلزاء و يعطيٍت االحتيايشّجعٍت و مل يسأم على مرافقيت و 

 يدخلهم من عباده ادلفلحون.

          

   

ادلاجستَت،حفظو اهلل تعاىل، الذي قد نصحٍت و أرشدين و  را جزيال ألستاذ تلقيس نور دينتوو أشكر شك

فحات من حبثي، حىّت أمّت من كتابت يعطيٍت التوجيهات ادلفيدة و مساحة الوقت النفيسة على تفتيش صفحة و ص

 البحث، عسى اهلل أن جيزاه بأحسن اجلزاء. 

 يف ىذه ادلناسبة قّدمت الباحثة الشكر اجلزيل إىل سعادة:

 األستاذ الربوفسور الدكتور مببانج جفتو رئيس جامعة زلّمدية يوكياكرتا .1
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 زلّمدية يوكياكرتا األستاذ جندرويونو ادلاجستَت رئيس كلة تعليم اللغات جبامعة .2

 األستاذ تلقيس نور دينتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة زلّمدية يوكياكرتا .3

 رف يف كتابة ىذا البحثادلاجستَت ادلص األستاذ تلقيس نور دينتو .4

 مجيع األساتذة و ادلوظفُت و الطالبات يف معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكرتا .5

، و خاّصة إلخواين و أخوايت  0100الشكر و التقدير الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية ادلستوى 

يف نفس اإلرشادات يف اعداد البحث جزاكم اهلل خَتا أحسن اجلزاء. و أسأل اهلل أن يوفّقنا مجيعا إىل 

   و طرق لبسليم. صراط ادلستقيم

           

  010٢ديسمرب  01يوكياكرتا،         

 توقيع ادلقّررة

 

 فوتري إيدا رفيقة

01001801102        
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